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OKUL ÇALIŞMA RAPORU 

AKADEMİK ALANDA YAPILAN ÇALIŞMALAR (ORTAOKUL-ORTAÖĞRETİM KURUMLARI) 

BAŞARIYI İZLEME VE 

GELİŞTİRME(BİGEP) 

PROJESİNİN İLGİLİ 

MADDESİ 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

(ÖZET OLARAK 

BELİRTİLECEKTİR) 

YAPILAN ÇALIŞMADAN 

SORUMLU 

YÖNETİCİ VEYA 

ÖĞRETMEN 

YAPILAN ÇALIŞMAYA AİT 

BAĞLANTI ADRESİ 

(WEB SAYFASI, SOSYAL 

MEDYA HESAPLARI) 

ÇALIŞMANIN 

BAŞLAMA VE 

BİTİŞ 

TARİHLERİ 

1.4 Yüz yüze/uzaktan eğitim-

öğretim faaliyetleri kapsamında 

yapılacak olan akademik başarıyı 

artırmaya yönelik çalışmalar okul 

yönetiminin koordinasyonunda 

Rehberlik Hizmetleri Yürütme 

Komisyonu, Sınıf-Şube rehber 

öğretmenleri ve Zümre 

Öğretmenleri işbirliği ile 

gerçekleştirilir. 

 

         

 

 

 

 

1.K12 NET sistemi ile               

Ortaokul öğrencilerimizin 

ödev ve deneme sınav 

sonuçları takip edilerek, 

haftalık davranış notu 

verilerek, veli-öğretmen iş 

birliği ile akademik başarının 

artırılması sağlanmıştır.  

2. Akademik branş 

öğretmenler tarafından 

haftanın belirli gün ve 

saatlerinde soru çözüm odaları 

oluşturulmuştur. 

3. İzleme ve Değerlendirme 

Sınavları belirlenen sınav 

takvimine göre uygulanmıştır. 
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 Sınav sonuçları bir önceki 

yapılan sınav sonuçlarıyla 

karşılaştırılıp konu 

eksiklerinin giderilmesi 

sağlanmıştır. 

 

1.5 Okul Rehber Öğretmenleri 

tarafından 7. - 8.ve 11.- 12. Sınıf 

öğrencilerinin verimli ders 

çalışmaları için kişiye özel ders 

çalışma programları hazırlanır. 

Okul rehber öğretmeni bulunmayan 

okullarda danışman öğretmen 

olarak eğitilen ve hazırlanacak olan 

yönergede tanımı bulunan 

öğretmenler aracılığıyla 

danışmanlık yapılır. 

Okul rehber öğretmeni 

tarafından öğrencilerin 

başarısını artırmaya yönelik 

bireysel görüşmeler 

yapılmıştır. Öğrenciye uygun 

çalışama planları 

hazırlanmıştır. 
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1.6 Rehberlik Hizmetleri İl 

Danışma Kurulu ve Okul Rehberlik 

Hizmetleri Yürütme Komisyonu 

hedefleri doğrultusunda Okul Proje 

Yürütme Komisyonu başkanlığında, 

okul rehber öğretmeni tarafından 

öğrencilerin başarı gelişimine 

yönelik rehberlik faaliyetleri (ders 

Ders çalışma alışkanlıklarını 

kazandırmak, öğrencilerin 

motivasyonunu arttırmak, 

sınav kaygısını ve teknoloji 

bağımlılığını azaltmak 

amacıyla okul rehber 

öğretmeni tarafından 

öğrencilerimize yüz yüze 
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çalışma alışkanlıklarını 

kazandırmak, öğrencilerin 

motivasyonunu artırmak, medya 

okuryazarlığını artırmak, sınav 

kaygısını ve teknoloji bağımlılığını 

azaltmak vb.) ve eğitimler yüz 

yüze/çevrimiçi olacak şekilde 

düzenlenir. Rehberlik Hizmetleri İl 

Danışma Kurulunun belirleyeceği 

hedefler Akademik Başarıyı 

artırmaya yönelik motivasyon ve öz 

disiplin konularında olmalıdır. 

rehberlik faaliyetleri 

yapılmıştır. 

 

 

1.7 Okullarda 7.-8. ve 11.- 12. 

Sınıflar için Danışman Öğretmenlik 

sistemi oluşturulur ve bu sisteme 

göre okul kapasitesine uygun olarak 

öğretmen - öğrenci eşleşmesi 

yapılır ve öğretmenler sorumlu 

oldukları öğrencilerin izleme ve 

takibini yüz yüze/çevrimiçi ortamda 

yapar. 

‘Başarı bir yolculuktur, bu 

yolculukta danışmanın 

yanında’ sloganıyla 7. Ve 8. 

Sınıf öğrencilerimizin takibi 

sağlanarak raporları 

hazırlanmıştır. 
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1.8 Okul Proje Yürütme 

Komisyonu, okulun bir önceki yıla 

ait merkezi sınav sonuçlarına 

bakarak durumunu analiz eder, okul 

Merkezi Sınav sonuçlarına 

göre mevcut durum analiz 

edilmiştir. Okul başarısını 

düşüren faktörler belirlenerek 

Okul Proje Yürütme 

Komisyonu 
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başarısını düşüren faktörleri 

belirleyerek okul başarısını 

artırmaya yönelik gerekli tedbirleri 

alır. 

başarıyı arttırmaya yönelik 

veli-öğretmen-öğrenci iş 

birliği, etüt dersler gibi 

önlemler alınmıştır. 

1.9 Okul müdürlüğü tarafından 8. 

ve 12. Sınıflar için Destekleme ve 

Yetiştirme Kursları, branşlar 

bazında öğrenciye verimli olacak 

biçimde akademik başarıyı artırma 

odaklı düzenlenir. 

Akademik başarıyı arttırma 

odaklı 7. Ve 8. Sınıf 

öğrencilerimize hafta sonu 

Destekleme ve Yetiştirme 

Kursları düzenlenmiştir. 
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1.11 İl Millî Eğitim Müdürlüğü, 

İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri ile 

okul/kurumlar tarafından akademik 

alanlarda (TÜBİTAK yarışmaları, 

ulusal/uluslararası yarışmalar, 

Teknofest, Beyin Olimpiyatları, 

Akıl ve Zekâ Oyunları vb.) 

öğretmenlerin öğrencilere 

danışmanlık/rehberlik yapabilmesi 

ve öğrencileri bu çalışmalara 

yönlendirebilmesi için öğretmenlere 

yüz yüze/çevrimiçi bilgilendirme 

toplantısı düzenler. 

Balıkesir İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü tarafından 

TÜBİTAK 2204 Araştırma 

Projeleri Yarışmaları 

Bilgilendirme Seminerine 

katılım sağlanmıştır.  
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